دستورالعمل اجرایی ماده  1آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
مقدمه:

این شیوه نامه به منظور تبیین نحوه حضور و کسب امتیاز از فعالیتهای فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد (موضوع ماده  1آیین نامه ارتقاء) تنظیم و در تاریخ  69/12/02توسط هیات ممیزه دانشگاه تایید و تصویب
گردیده است.
کلیه فعالیتهای فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی موضوع بندهای مختلف این شیوه نامه باید حسب مورد به تایید معاونت محترم دانشجویی
فرهنگی و یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه برسد و مالک تایید نهایی این امتیازات کمیسیون تخصصی ماده ( 1فرهنگی)
آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی می باشد .شایسته است بخشهای مختلف دانشگاه که مجری برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی ،تربیتی،
اخالقی و اجتماعی می باشند به نحوی برنامه ریزی نمایند که گواهی های مربوطه در این دسته از فعالیتها و امتیازات تخصیص یافته و
در پایان فعالیت در اختیار اعضای محترم هیات علمی قرار گیرد.
ماده  -1نحوه درخواست امتیاز فرهنگی

اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقاء الزم است معرفی نامه از دانشکده مربوطه و نامه معاونت محترم آموزشی
مبنی بر اعالم تاریخ دقیق آغاز فرایند ارتقاء همچنین مدارک زیر را به دبیرخانه کمیسیون ماده ( 1فرهنگی) تحویل
نمایند.
مدارک:


فرم خوداظهاری (تکمیل و امضا شده)



کلیه مستندات فرهنگی به همراه  0سری کپی (گواهی ها و مستندات باید با حوزه فرهنگ (فرهنگی ،اجتماعی،
اخالقی ،تربیتی) مرتبط باشد)



یک برگ کپی از آخرین حکم حقوقی



کپی از تمام صفحات شناسنامه (بانضمام صفحه انتخابات)



 0قطعه عکس ( 3*4جدید)

ماده  -2کمیسیون تخصصی ماده  1ارتقاء:

اعضای کمیسیون تخصصی ماده  1آیین نامه ارتقاء دانشگاه عبارتند از:
الف) رئیس دانشگاه (به عنوان رئیس کمیسیون)
ب) معاون دانشجویی فرهنگی (به عنوان دبیر کمیسیون)
ج) مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
د) معاون آموزشی دانشگاه
ه) یک نفر عضو هیات علمی منتخب هیات اجرائی جذب
تبصره:رئیس دانشگاه میتواند فردی رابه عنوان جانشین خود درجلسات شورا تعیین نماید که ریاست کمیسیون رابرعهده خواهد داشت.
-1دبیرخانه کمیسیون ماده  1در معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل خواهد شد.
-0احکام اعضای کمیسیون (از جمله عضو منتخب هیات اجرایی جذب) توسط رئیس دانشگاه امضاء و ابالغ خواهد شد.

1

-3کلیه م کاتبات کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می شود و کمیته های ارتقاء نیز نامه های خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال
می کنند.
-4کلیه جلسات با حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات کمیسیون با رای اعضای حاضر در جلسه معتبر
خواهد بود و حضور رئیس یا دبیر کمیسیون در کلیه جلسات الزامی خواهد بود.
ماده  -3نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای فرهنگی اعضای هیات علمی به شرح زیر می باشد:

بند :1
حداکثر امتیاز
ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

مصادیق

در واحد کار
یا ترم

0/5-2
*

کتاب گردآوری شده

0/25-2
*

ترجمه کتاب

0/25-2

مقاله علمی -پژوهشی با رویکرد

1

(تدوین کتاب)،
(مقاله) و (تولید اثر

مقاله علمی -ترویجی با رویکرد

بدیع و ارزنده

اسالمی

هنری) با رویکرد

در هر موضوع

الزم در هر
دوره ارتقاء

*

کتاب تالیفی یا تصنیفی *

اسالمی

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز

0/5-2
0/25-1

مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت

داخلی

0/5-1

اسالمی در

کنفرانس

بین المللی

1-2

حوزه های فرهنگی

نقد کتاب یا مقاله در حوزه های

تربیتی و اجتماعی

فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی با

تا 4

-

1

رویکرد اسالمی
ارائه یا انتشار مقاله در جراید

0/25

کثیراالنتشار علمی یا محلی
تولید اثر بدیع و ارزنده فرهنگی و

2

هنری و ارائه ایده های نو
سایر فعالیتهای مرتبط با تایید

با تایید

کمیسیون

کمیسیون

* با در نظر گرفتن سطح ناشر و ارزیابی کیفی و محتوایی اثر ،امتیازدهی خواهد شد و چنانچه ناشر کتاب ،از جمله ناشران سطح یک
باشد ،امتیاز تا پنجاه درصد قبل افزایش است.
 ناشران سطح یک :ناشرانی هستند که برای انتشار اثر ،از داوری علمی یا کارشناسی به وسیله هیات داوران استفاده می کنند. -ناشران سطح دو :ناشرانی هستند که انتشارات آنها فاقد هیات داوری علمی یا کارشناسی است.

2

توضیحات بند :1
 -1کتابها و مقاالتی جهت استفاده از امتیاز فرهنگی مورد قبول خواهد بود که از آن برای کسب امتیاز در سایر بندهای آیین نامه
ارتقا اعضای هیات علمی استفاده نشده باشد.
 -0امتیاز تدوین کتاب ،مقاالت علمی پژوهشی ،ترویجی و نگارش مطالب با رویکرد اسالمی در حوزه اخالق پزشکی در قالب
متون و مطالب در جراید و هفته نامه ها بر اساس درخواست متقاضی و ارائه مستندات در ردیف  1لحاظ میشود.
 -3بر اساس درخواست متقاضی ،امتیاز تدوین و بازنگری کدهای اخالقی و پروژه ها و برنامه های فرهنگی با رویکرد اسالمی با
ارائه مستندات ،و در نظر گرفتن میزان درصد مشارکت ،در ردیف  1لحاظ میشود.
 -4بر اساس درخواست متقاضی ،امتیاز مربوط به انجام پروژه های اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای با رویکرد اسالمی با ارائه
مستندات و در نظر گرفتن میزان مشارکت ،در ردیف  1لحاظ می شود.
 -5در صورت تعدد صاحبان اثر و محصوالت فرهنگی ،تقسیم امتیاز بین آنها تابع ضوابط حاکم بر ماده  3آیین نامه ارتقاء اعضای
هیات علمی خواهد بود.
 -9مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و بین المللی مرتبط با حوزه های رفتار حرفه ای پزشکی ،پیراپزشکی و حوزه مدیریت
نظام سالمت و بهداشت و درمان که میتواند منجر به اصالح سیستمها ،ارتقای سطح برخوردها ،کاهش تخلفات و نظایر آن
شود ،از این ردیف امتیاز خواهد گرفت.

3

بند :2
ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

مصادیق

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

تدوین پیوست فرهنگی برای مصوبات
تدوین
پیوست
فرهنگی

مجلس شورای اسالمی و شورای عالی

1-3

انقالب فرهنگی
تدوین پیوست فرهنگی برای طرح های

دانشگاهی 0/5-1

کالن فرهنگی ،عمرانی ،کشاورزی،

استانی 1-2

صنعتی و ...منطقه ای و بین المللی

ملی

همکاری موثر در توسعه و ترویج فرهنگ
و تمدن اسالمی در سطح استانی ،ملی و

حداکثر 1

بین المللی
مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های
اجرایی برای فعالیتهای فرهنگی
همکاری موثر در راستای اجرایی شدن
مصوبات سند دانشگاه اسالمی
تهیه و تدوین

پژوهشی برای حل معضالت فرهنگی

برای کلیه
فعالیتها و

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های
دانشجویی با رویکرد بومی ایرانی-

اجرای امور

اسالمی

فرهنگی بر
اساس سیاستهای
کلی برنامه های
و سیاستهای
متخذه توسط
شورای اسالمی
شدن دانشگاهها
و مراکز آموزشی

حداکثر 3

کشور

همکاری موثر در

پنج ساله توسعه

حداکثر 1

انجام پروژه های تحقیقاتی یا طرح های

پیوست فرهنگی

2

حداکثر 1

راهنمایی ،مشاوره و داوری آثار فرهنگی،
همکاری

هنری ،تربیتی و اجتماعی

امور
فرهنگی

راهنمایی :حداکثر 3
مشاوره :حداکثر 1/5
راهنمایی :حداکثر 3
داوری :حداکثر 1

موثر در
اجرای

مشاوره :حداکثر 1/5

مسئولیت در جشنواره های فرهنگی،
تربیتی و اجتماعی

دانشگاهی0/5 :
استانی1 :
کشوری1/5 :

همکاری در راه اندازی و انتشار نشریات
فرهنگی -تربیتی و اجتماعی
همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی،
تربیتی ،اجتماعی
حفظ هر یک جزء قرآن کریم

0-1
0-1
3
شرکت در آزمون 0/5
احراز رتبه اول تا سوم
در آزمون دانشگاهی 1
احراز رتبه اول تا سوم

گواهی آزمون مفاهیم قرآن کریم

در آزمون استانی 1/5
احراز رتبه اول تا سوم
در آزمون ملی 2
احراز رتبه در آزمون
بین المللی 3
هر  4ساعت  1امتیاز

تدریس در کارگاه فرهنگی

4

تا 3

توضیحات بند :0
 -1پیوست فرهنگی سندی است مشتمل بر مطالعات کارشناسی ،مبین پیش بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای
مربوط درهرنوع طرح ،تصمیم و اقدام اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،قضایی ،اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه.
 -0گواهی های انجام فعالیتهای فرهنگی مرتبط با ردیف  0که از طرف وزارت متبوع ،مراکز فرهنگی (نظیر شورای انقالب فرهنگی) و
سایر مراجع مرت بط ارسال می گردد باید در کمیسیون مطرح و بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 -3در کارهای گروهی ،امتیاز فرد بر اساس میزان مشارکت تعیین خواهد شد.
 -4طراحی برنامه هایی که فرهنگ جهادی و تالش برای محرومان و ارائه خدمات عادالنه را ترویج می کند از این ردیف امتیاز خواهند
گرفت مثال« :به ازای هر  4ساعت تدریس در دوره های حرفه ای گری و کاهش تخلفات و ارتقای اخالق  1امتیاز تعلق می گیرد و
نیز به همکاری موثر در اجرای برنامه های گسترش فرهنگ جهادی و کمک به محرومان ،حداکثر  1امتیاز تعلق خواهد گرفت».
بند :3
ردیف

موضوع

مصادیق

مشاوره و
همکاری
موثر با

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

تشکل های قانونمند دانشجویی
انجمن های علمی دانشجویی

0 /5

کانون های فرهنگی -هنری دانشجویی

ارائه مشاوره
عضویت عادی در تشکل های اسالمی اساتید

فرهنگی و یا

0/25

همکاری موثر با
تشکل های

مسئولیت در تشکل های اسالمی اساتید

1

قانونمند
دانشجویان و
3

ارائه مشاوره و همکاری موثر با نهادهای فرهنگی دانشگاه

اعضای هیات

(معاونت فرهنگی ،دفتر هم اندیشی ،دفتر نهاد نمایندگی مقام

علمی و طالب و

معظم رهبری در دانشگاهها ،شوراهای فرهنگی و ). . .

نهادهای فرهنگی

1

تا 2

همکاری موثر با هیات های مذهبی دانشگاه

0 /5

همکاری با نهادهای علمی -فرهنگی مانند حوزه های علمیه

0 /5

فعال در
«موسسه» و یا
حوزه های علمیه
به منظور ترویج
فعالیت در حوزه

همکاری در زمینه های فرهنگی یا سازمانها و نهادهای خارج از
دانشگاه با هماهنگی دانشگاه

فرهنگی

عضویت در کمیته های شوراهای فرهنگی نهادها و سازمانهای
خارج از دانشگاه با هماهنگی دانشگاه
همکاری در برگزاری برنامه های شبکه های صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران

0 /5
0 /5
0 /5

بند :4
ردیف

4

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

موضوع

مصادیق

استاد مشاور فرهنگی با حکم

مشاوره انجمن های علمی ،کانون های فرهنگی

هر نیمسال

معاون دانشجویی -فرهنگی

هنری ،فرهنگی دانشکده ،کارگاههای آموزشی

 0/7امتیاز

5

5

بند :5
حداکثر
موضوع

ردیف

حداکثر امتیاز

مصادیق

امتیاز در
واحد کار یا
ترم

حداکثر
امتیاز در
هر موضوع

ارائه طرح های فرهنگی -تربیتی ویژه
اساتید ،کارکنان و دانشجویان که به
 -1طراحی ،برنامه

تصویب نهادهای ذیربط در دانشگاه

ریزی و مشارکت در

رسیده باشد و مشارکت در تدوین آنها

امور فرهنگی-
تربیتی -اجتماعی و
علمی برای

ارائه طرح های جدید و نوآورانه در
راستای فعالیتهای علمی -فرهنگی

دانشجویان ،اعضای

اساتید و دانشجویان و مشارکت در

هیات علمی ،طالب و

تدوین آنها

کارکنان

-2عضویت در کمیته
مسئولیت پذیری

های اخالق مراکز

در اصالح و

تحقیقاتی ،بیمارستانها

هدایت نگرشهای

و دانشگاهها

0/25-1

0/25-1

مشارکت در تدوین برنامه های

هر  40ساعت

فرهنگی دانشگاه

 1امتیاز

عضویت و حضور در کمیته

دبیر کمیته

هر  50ساعت
 1امتیاز
هر  50ساعت
 2امتیاز

مطلوب فرهنگی
و مشارکت با
انجام فعالیتهای

 -3سایر فعالیتهای

دانشجویان جدیدالورود و ارائه مشاوره

و اجتماعی و با

مرتبط از قبیل:

علمی -فرهنگی به دانشجویان و

عناوین مشابه

الف)عرضه خدمات

خانواده آنان با هماهنگی معاونت

برای کلیه اقشار

مشاوره ای علمی،

فرهنگی یا نهاد نمایندگی مقام معظم

فرهنگی ،تربیتی،

رهبری در دانشگاه

فرهنگی ،تربیتی
5

حضور در مراسم استقبال از

دانشگاهی
(دانشجویان،
اساتید و
کارکنان) با کسب
موافقت رسمی

اجتماعی و آموزشی
به دانشجویان و طالب
ب)حضور مستمر و

حضور موثر و فعال در مراسم فرهنگی
دانشگاه
یا سخنرانی در مراسم فرهنگی

هر  100ساعت
 1امتیاز

مشارکت در برنامه
ریزی و اجرا:
 100-200ساعت
 1امتیاز

«موسسه» محل

موثر در مراکز

خدمت

دانشجویی اعم از

حضور موثر و فعال در خوابگاههای

کانونها ،مساجد،

دانشجویی به منظور ارائه مشاوره

خوابگاهها و )...

فرهنگی با ایراد سخنرانی در زمینه

 150-200ساعت

ج)مشارکت در ترویج

های فرهنگی -سیاسی به دانشجویان

 1امتیاز

علمی و فرهنگی

با هماهنگی معاونت فرهنگی یا نهاد

الگوی اسالمی-ایرانی

نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

پیشرفت با تایید

ارائه مشاوره علمی -فرهنگی به

کمیسیون ذیربط

دانشجویان شاهد و ایثارگر با

هر 75-100ساعت

د)مشارکت فعاالنه در

هماهنگی دفتر امور دانشجویان شاهد

 1امتیاز

تشکیل جلسات هم

و ایثارگر و تایید معاونت فرهنگی

اندیشی اساتید

همکاری یا مساعدت در راه اندازی
اقدامات مربوط به امور عام المنفعه
دانشجویی
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هر مورد 0/5-1
امتیاز

تا 4

8

حداقل
امتیاز الزم
در هر دوره
ارتقاء

توضیحات بند :5
 -1کمیسیون مجاز است امتیازات گواهی های ردیف  5را حداکثر تا سقف  %02افزایش یا کاهش دهد.
 -0گواهی های انجام فعالیتهای فرهنگی مرتبط با ردیف  5که از طرف وزارت متبوع و یا سایر مراجع ارسال می گردد با ید در
کمیسیون مطرح و بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 -3مشارکت در اجرای برنامه های جهادی بهداشتی و درمانی و کمک به ارائه خدمات به محرومان از مصادیق این ردیف است و در
هر مورد 2/05 -1 ،امتیاز خواهد داشت .همچنین به ازای هر شانزده ساعت شرکت در اردوهای جهادی بهداشتی و درمانی و
ویزیت رایگان بیماران در این اردوها ،با تایید معاونت درمان یا معاونت بهداشتی دانشگاه 1 ،امتیاز خواهد داشت.
 -4برای عضویت و حضور در کمیته های اخالق دانشگاه و مراکز تابعه ،به ازای هر پنجاه ساعت  1امتیاز در نظر گرفته می شود.
دبیران کمیته های مذکور ،به ازای هر پنجاه ساعت  0امتیاز دریافت می کنند.
بند :6
ردیف

مصادیق

موضوع

ارزیابی میزان
پایبندی به
ارزشهای دینی

امانتداری و
امور

هر دوره

در هر دوره

ارتقاء

ارتقاء

تجاهر و تظاهر نکردن به پوشش ،مد ،ظواهر و نمادهای غیراسالمی،
نامتعارف و مبتذل
نقض نکردن قوانین و مقررات دانشگاه به ویژه حضور تمام وقت در
دانشگاه

صداقت

سلبی

امتیاز در

نداشتن مخالفت صریح و اشکار با اصول اعتقادی و ارزشهای اسالمی

و فرهنگی
ارزیابی میزان

حداکثر

حداقل
امتیاز الزم

مخالفت نکردن با نظام مقدس جمهوری اسالمی و تبلیغ نکردن علیه
ارزش های انقالب اسالمی (قانون اساسی ،والیت فقیه ،آرمان

استمرار در تقید

ارزیابی میزان

فلسطین ،حاکمیت اسالمی ،امام ورهبری و دفاع مقدس)

تعهد انقالبی و

تبلیغ ،ترویج ،حمایت و دفاع نکردن از فرهنگ منحط غرب و

ملی

نظام سلطه
وابستگی نداشتن به احزاب و جریانات غیرقانونی ،منحله ،ضدانقالب و

و پایبندی به

معاند با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و فرقه های ضاله

ارزشهای دینی،
6

فرهنگی ،ملی،
انقالبی و صداقت
و امانت داری با

پایبندی به

*اعتقاد و پایبندی به اسالم و اخالق اسالمی

ارزشهای دینی

*تقید و پایبندی به فرایض دینی (نماز ،روزه و ). . .

و فرهنگی

حسن معاشرت با همکاران و دانشجویان

تایید کمیسیون

*تبصره :اقلیت های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی طبق آیین نامه های خود باید

تخصصی ذیربط

واجد شرایط عمومی اخالق و رفتار حسنه باشند.
برخورداری از تعهد ،حضور موثر و ایفای نقش فعال در مسئولیت های
آموزشی و پژوهشی و تعلیم و تربیت دانشجویان

امور
ایجابی

داشتن رفتار صادقانه ،پاک زبانی ،پاک چشمی و پاک دستی
امانتداری و

رعایت صداقت و امانت در حوزه مالکیت فکری و معنوی در کلیه امور

صداقت

پژوهشی (مستندسازی و ارجاع صادقانه علم در کتب ،مقاالت و
سخنرانی ها)
رعایت صداقت و امانت در صرف اموال و امکانات دانشگاه و پرهیز از
استفاده های شخصی و غیرمجاز

تعهد انقالبی و
ملی

التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
احترام و التزام به اصول وحدت ملی و یکپارچگی ایران اسالمی و
پرهیز از تحریکات احساسات قومی و فرقه ای

7

5

توضیحات بند :9
 -1برای کمک به تشخیص و تعیین امتیاز این بند الزم است کمیسیون از حراست دانشگاه و نیز هیات رسیدگی به تخلفات
انتظامی اعضای هیات علمی استعالم نماید.
 -0با توجه به اینکه یکی از مالک های تعیین امتیاز بند  ،9پاسخ استعالمهای حراست دانشگاه و هیات تخلفات انتظامی
می باشد ،الزم است پرونده ها بعد از انجام استعالم و دریافت پاسخ استعالمها در کمیسیون مطرح شوند.
 -3هرگونه تصمیم گیری ونتیجه گیری درمورد پاسخ استعالم و یارفع اثرآنها بر عهده اعضای کمیسیون ماده  1ارتقاء خواهد بود.
 -4کسب حداقل  3امتیاز منوط به نداشتن شهرت به ارتکاب مصادیق سلبی است و کسب امتیاز بیشتر از  ،3مستلزم حسن
شهرت در مصادیق ایجابی می باشد.
تبصره :در بررسی امتیازات این بند ،مالک ،عملکرد افراد در فاصله زمانی از ارتقاء قبلی تا کنون است.

بند :7

ردیف

7

موضوع

مصادیق

حداکثر امتیاز

در سطح بین المللی

تا 2

در سطح ملی

تا 2

کسب جوایز فرهنگی (در

در سطح استانی

تا 1

زمینه ترویج فرهنگ ایثار و

در سطح دانشگاهی

تا 0/5

شهادت ،مسئولیتهای

کسب تقدیرنامه و مقام در برنامه ها،

فرهنگی و ). . .

جشنواره ها ،مسابقات و  . . .فرهنگی و
بسته به سطح برگزاری و مقام اول ،دوم،

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

هر مورد تا 2

8

*به تناسب سطوح باال

سوم ،برگزیده ،تقدیر

* اگر کسی در یک جشنواره ملی رتبه اول را کسب کرد ،کل امتیاز (که  0امتیاز است) را خواهد گرفت .اگر رتبه دوم را کسب کرد 1
امتیاز و اگر سوم شد  2/5امتیاز خواهد گرفت؛ و اگر جشنواره در سطح منطقه ای ،استانی و دانشگاهی و نظایر آن بود ،به فراخور
اعتبار آن ،درصدی از امتیاز جشنواره های ملی را (که از  %52آن تجاوز نخواهد کرد) اخذ می نماید .به تقدیرنامه های صادر شده از
سوی مراکز صاحب صالحیت ،به فراخور مورد ،تا  0امتیاز تعلق خواهد گرفت.

بند :8

ردیف

8

موضوع

مصادیق

حداکثر امتیاز

طراحی و مشارکت فعاالنه در

طراحی

تا 2

مشارکت

تا 2

طراحی/اجرا

تا 2

برگزاری کرسی های نقد و
نظریه پردازی با تایید مرجع
ذیصالح

8

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

 1تا 2

6

توضیحات بند :8
 -1امتیاز کامل این بند به کرسی هایی تعلق میگیرد که طبق ضوابط هیات حمایت از کرسی ها (زیرمجموعه شورای عالی انقالب
فرهنگی) برگزار و گواهی مربوطه را اخذ می نماید .کرسی های آزاداندیشی که بر اساس ضوابط مصوب وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی برگزار می شود ،حداکثر  %52امتیاز را دریافت می کنند.
 -0امتیاز ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی از کرسی های نظریه پردازی در همایش ها و نشستهای اخالق پزشکی با رویکرد
اسالمی با درخواست متقاضی در این ردیف از ماده  1لحاظ می گردد.
بند :9
برای کسب امتیاز از بند  6جدول شماره  ( 1شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی) ،اعضای هیات
علمی می توانند امتیاز الزم را از شرکت در دوره های مختلف به صورت ذیل کسب نمایند.
عناوین دوره ها
دوره های مهارت افزایی

ردیف

دوره های معرفت افزایی

عنوان

عنوان

ردیف

1

ضوابط و مقررات دانشگاهی

6

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی

2

روش ها و فنون تدریس

7

اخالق علمی و حرفه ای

3

روش و مدیریت تحقیق

8

معرفت شناسی اسالمی و فلسفه علم

4

ارزیابی فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی

9

اصول تعلیم و تربیت اسالمی

5

مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی

10

تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسالمی

تبصره  :1حداکثر  5امتیاز ( 1امتیاز به ازای هر  8ساعت شرکت در برنامه) را می توان از شرکت در دوره های
مهارت افزایی (بند  1تا  5عناوین مصوب فوق) کسب نمود.
تبصره  :0کسب حداقل  0/5امتیاز ( 1امتیاز به ازای هر  8ساعت شرکت در برنامه) از شرکت در دوره های معرفت افزایی (بند  9تا 12
عناوین مصوب فوق) که در قالب دوره های آموزشی مختلف توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه برگزار می گردد ،ضروری است.

ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

مصادیق

شرکت در کارگاههای دانش
افزایی و توانمندسازی اعضای

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

به ازای هر  8ساعت

شرکت در کارگاهها

آموزشی  1امتیاز

هیات علمی در زمینه های
فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی با
9

ارائه گواهینامه معتبر (ماده 3
آیین نامه طرح دانش افزایی و

2/5
برگزاری کارگاهها (به عنوان مدرس)

هر  4ساعت  1امتیاز

توانمند سازی اعضای هیات
علمی مصوب جلسه 174
شورای اسالمی شدن
دانشگاهها و مراکز آموزشی)

11

امتیاز از
دوره های
معرفت

فعالیت در برگزاری کارگاهها

به ازای هر  8ساعت

(برنامه ریزی ،امور اجرایی و ). . .

آموزشی  1امتیاز

9

افزایی

توضیحات بند :6
 -1معاونت فرهنگی دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در صورت رعایت ضوابط دوره های آموزشی و کارگاههای
فرهنگی ،بدون کسب مجوز موردی از کمیسیون ،مجاز به برگزاری دوره ها و کارگاههای فرهنگی می باشند.
 -0سایر واحدها می توانند پس از کسب مجوز از کمیسیون ماده  1ارتقاء و با رعایت سایر ضوابط مربوط به برگزاری دوره ها و
کارگاههای آموزشی اقدام به برگزاری دوره های دارای امتیاز فرهنگی نمایند.
 -3واحدهای متقاضی برگزاری دوره های آموزشی با امتیاز فرهنگی باید «فرم درخواست مجوز دوره آموزشی با امتیاز فرهنگی»
را تکمیل و به همراه محتوای آموزشی جهت اخذ مجوز به دبیرخانه کمیسیون تخصصی ماده  1ارتقاء ارسال نمایند.
 -4دوره های آموزشی و کارگاههایی که در خصوص اخالق پزشکی برگزار می شوند ،مانند سایر برنامه های فرهنگی ،الزم است
به کمیسیون اعالم شوند تا ضمن بررسی ،در خصوص میزان امتیاز آن مشخص و ابالغ شود.
 -5گواهی هایی که توسط مراجع صالحیت دار سایر دانشگاههای علوم پزشکی صادر می شود ،قابل بررسی خواهد بود و سایر
گواهی ها باید به تایید کمیسیون ماده  1ارتقاء برسد.
بند :11

ردیف

موضوع

حداکثر امتیاز

مصادیق

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

در واحد کار

امتیاز در

الزم در هر

یا ترم

هر موضوع

دوره ارتقاء

برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه
10

هنری با رویکرد فرهنگی-

تا 2

اسالمی -ایرانی

11
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-

توضیح مهم:
 -1الزم است متقاضیان افزون بر کسب امتیاز ردیف  ،6دیگر امتیازات را از بیش از یک ردیف دیگر کسب نمایند .به
این ترتیب که کسب امتیاز کامل از یک ردیف کفایت نمی کند.
 -2تنها به آن دسته از فعالیتهای فرهنگی امتیاز تعلق می گیرد که در زمان عضویت فرد در هیات علمی انجام شده
باشد .ضمنا چنانچه فردی یک بار از فعالیتی امتیاز گرفته باشد ،برای ارتقاء بعدی از همان فعالیت امتیاز نخواهد
گرفت.
 -3حداکثر نیمی از امتیازات غیر از بند  6هر عضو هیات علمی می تواند از طریق فعالیت فرهنگی غیرحضوری در
محیط مجازی (مانند دوره های آموزشی اینترنتی ،تدریس و مشاوره و ). . .کسب شود.
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